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Wstêp
Oczobarwica mniejsza Erythromma viridulum to wa¿ka pontyjsko-ródziemnomorska, której pó³nocna granica area³u
przebiega przez Polskê (DÉVAI 1976, DIJKSTRA 2006). W Polsce pó³nocno-wschodniej, rozumianej jako obszar na wschód od
Wis³y, jeszcze do niedawna wystêpowanie
gatunku by³o ograniczone do Podlasia (BUCZYÑSKI , LEWANDOWSKI 2004). Dopiero LEWANDOWSKI (1994) poda³ go z doliny Pas³êki. Nastêpnie stwierdzali go: BUCZYÑSKI
(2003) na Pojezierzu I³awskim, WILIGALLA
(2003) na Pojezierzu Mr¹gowskim i TOÑCZYK (2006) na Równinie Augustowskiej.
Tak wiêc liczba poznanych stanowisk E.
viridulum jest ma³a i przebieg granicy jej
zasiêgu znamy bardzo niedok³adnie. Dlatego wszelkie dane o wystêpowaniu gatunku na obszarze na pó³noc od Podlasia i Mazowsza, s¹ bardzo cenne.
Metody i materia³
Materia³ zbierano w czerwcu 2006 r., na
obszarach le¿¹cych wzd³u¿ granicy polskorosyjskiej, w obrêbie: Pobrze¿a Gdañskiego i Niziny Staropruskiej (K ONDRACKI
2000). Prace objê³y w sumie ok. 70 stanowisk.

Prowadzono obserwacje imagines, odnotowuj¹c: szacunkow¹ liczbê osobników, terytorializm rozrodczy, kopulacje, sk³adanie
jaj, tandemy, obecnoæ okazów juwenilnych.
Na czêci stanowisk ³owiono te¿ larwy czerpakiem hydrobiologicznym.
Liczebnoæ imagines okrelano w przeliczeniu na 100 mb brzegu, w skali: +  1
osobnik, 1  210 osobników, 2  11
20 osobników, 3  2150 osobników, 4
 51100 osobników, 5  ponad 100 osobników.
Wyniki
Stwierdzono cztery nowe stanowiska
Erythromma viridulum (Ryc. 1):
1. Cieszêty (54°1214,2N, 20°0704,9E,
kwadrat UTM: DF40), u¿ytkowany wêdkarsko staw ródpolny w niecce po wypalonym
torfowisku niskim. Powierzchnia kilka ha,
woda przezroczysta, lekko brunatna, dno ilasto-muliste. Bogata rolinnoæ przybrze¿na:
szuwary Equisetum sp. i Typha latifolia L.
z domieszkami Iris pseudacorus L. i Carex
rostrata STOKES, na lustrze wody Potamogeton natans L., z rolinnoci zanurzonej
Elodea canadensis MICH.
Obserwacje: 19 VI 2006, liczebnoæ 
5, odnotowano: osobniki juwenilne,
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Ryc. 1. Zasiêg Erythromma viridulum w Polsce i krajach ociennych: A wed³ug DIJKSTRY (2006),
B  nowsze dane (1  TOÑCZYK 2006, 2  dane przedstawione w pracy).
Fig. 1. Range of Erythromma viridulum in Poland and neighbouring countries: A  after DIJKSTRA
(2006), B  newer data (1  TOÑCZYK 2006, 2  data presented in ths paper).

terytorialne, tandemy, kopulacje, sk³adanie
jaj.
2. G³êbocko (54°2329,9N, 20°1635,5E,
DF52), pó³nocno-zachodnia czêæ Jeziora
G³êbockiego. Dno piaszczyste, woda przejrzysta, bezbarwna. Przy brzegu szuwary
Phragmites australis (CAV.)TRIN. ex STEUDEL
i Sparganium erectum L. Zbiornik bezporednio otoczony lasem liciastym.
Obserwacje: 20 VI 2006, liczebnoæ 
2, odnotowano osobniki terytorialne.
3.
Wojciechy
(54°1544,1N,
20°4036.9E, DF71), drobny zbiornik ³¹kowy (trwa³y). Powierzchnia ok. 0,5 ha, dno
piaszczysto-muliste, woda lekko brunatna,
przejrzysta. Bogata rolinnoæ: zalane trawy, Sparganium sp., Heleocharis sp., Butomus umbellatus L., miejscami pojedyncze
krzewy Salix sp.
Obserwacje: 21 VI 2006, liczebnoæ 
1, odnotowano sk³adanie jaj.

4. Liski (54°1648,7 N, 20°5456,4E,
DF91), staw w parku podworskim. Powierzchnia ok. 2 ha, dno piaszczysto-muliste, woda zielonkawa, mêtna. Przy brzegu
miejscami szuwary Typha latifolia, kêpy Iris
pseudacorus, Juncus sp. i Scirpus sp., pojedynczo Alnus glutinosa (L.) GAERTNER.
Obserwacje: 22 VI 2006, liczebnoæ 
1, odnotowano osobniki terytorialne.
Dyskusja
Stwierdzenia Erythromma viridulum blisko pó³nocnej granicy jej zasiêgu lub nawet
poza ni¹, mo¿na wi¹zaæ z obserwowanym
od kilkunastu lat ociepleniem klimatu  niezale¿nie od tego, za jak trwa³e uznajemy to
zjawisko. Rozszerzanie siê zasiêgu w kierunku pó³nocnym odnotowano w Polsce u wielu
gatunków wa¿ek (BERNARD i in. 2002). U E.
viridulum, ma ono miejsce i na wschodzie,
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i na pojezierzach pomorskich (cf. MICHOÑSKI
2003).
Ekspansjê E. viridulum obserwuje siê te¿
w innych krajach europejskich, jak choæby:
Niemcy, Holandia, Wielka Brytania (BÖNSEL
1999, 2001; KETELAAR 2002; CHAM 2004;
DEWICK 2004). W tym samym okresie, po raz
pierwszy odnotowano gatunek na Bia³orusi
(TISHCHIKOV, TISHCHIKOV 2000). Za przyczyny jego rozprzestrzeniania siê, uwa¿a siê
zmiany klimatyczne i eutrofizacjê wód powierzchniowych. Ju¿ intuicyjnie za wa¿niejszy mo¿na uznaæ pierwszy z tych czynników.
Jednak potwierdza to równie¿ fakt, ¿e obok
ekspansji geograficznej notuje siê wczeniejszy wylêg imagines (KETELAAR 2002) i sukces rozrodczy na obszarach, na których
wczeniej obserwowano tylko imagines pochodz¹ce z migracji (CHAM 2004; DEWICK
2004). Kluczowe znaczenie maj¹: wzrost
temperatur powietrza, wiêksze promieniowanie s³oneczne i spadek iloci opadów
(BÖNSEL 1999).
Nie neguj¹c roli zmian klimatu, BÖNSEL
(2001) wskazuje na nasilanie tego procesu
przez eutrofizacjê. Wskutek eutrofizacji rozprzestrzeniaj¹ siê sprzyjaj¹ce wystêpowaniu
Erythromma viridulum gatunki rolin, szczególnie rogatki (Ceratophyllum spp.). Tak
wiêc w zbiornikach wodnych czêciej i obficiej pojawiaj¹ siê fitocenozy, preferowane
przez omawian¹ wa¿kê jako miejsce rozrodu i rozwoju. Ponadto, ogromna biomasa
wytwarzana przez tworz¹ce te zespo³y gatunki rolin, jest rozk³adana tylko w ma³ej
czêci. Opadaj¹c na dno, przyspiesza ona
wyp³ycanie (l¹dowienie) zbiorników, które
dziêki temu szybciej siê nagrzewaj¹, co jest
korzystne dla rozwoju embrionalnego i larwalnego E. viridulum. Nawi¹zuj¹ do tych
uwag dane prezentowane w niniejszej pracy: gatunek stwierdzano g³ównie w zbiornikach o ma³ej powierzchni i eksponowanych
na s³oñce, a w du¿ym Jeziorze G³êbockim
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by³ on obecny tylko w p³ytkim litoralu.
Przyk³ad Erythromma viridulum pokazuje, jak czynniki naturalne i antropogeniczne
powoduj¹ce regres populacji lub wrêcz zanik wielu gatunków wa¿ek (cf. BERNARD i in.
2002), mog¹ jednoczenie sprzyjaæ wzrostowi liczebnoci innych gatunków  tak¿e tych
uwa¿anych do niedawna za rzadkie, a wielu
krajach nawet za zagro¿one. Np. w Niemczech E. viridulum znajduje siê na wiêkszoci regionalnych Czerwonych list, i to zwykle w wysokich kategoriach zagro¿eñ (przegl¹d u LEMKEgo 2007).
Z przedstawionych danych w³asnych i literaturowych mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e
nale¿y spodziewaæ siê dalszych, byæ mo¿e
nawet licznych stwierdzeñ omawianego gatunku na pó³noc od dot¹d znanego obszaru
wystêpowania. Bardzo prawdopodobne jest
wykazanie E. viridulum w Obwodzie Kaliningradzkim, w którym jak dot¹d gatunku
nie stwierdzono (DIJKSTRA 2006): podane
w pracy stanowisko na Jeziorze G³êbockim
le¿y tylko ok. 2,2 km od granicy polskorosyjskiej. Jednak szczególn¹ uwagê na t¹
wa¿kê nale¿y zwracaæ podczas badañ prowadzonych w szeroko pojmowanej Polsce
pó³nocnej. Jest ona bowiem przez du¿¹ czêæ
sezonu wegetacyjnego stosunkowo trudna
do zaobserwowania, gdy¿ osobniki aktywne rozrodczo czêsto przebywaj¹ wród rolinnoci oddalonej od brzegu. Zebranie
wiêkszej ni¿ dot¹d iloci danych, pozwoli³oby na dok³adniejsze okrelenie przebiegu
granicy area³u i na ledzenie jego zmian.
Podziêkowania
Materia³y wykorzystane w pracy zebrano
w ramach grantu Struktura i granice zasiêgów wa¿ek (Odonata) w Polsce  stan bie¿¹cy i zmiany (projekt MNiE nr 2 P04C 129
29). Dr. Grzegorzowi Toñczykowi dziêkujê za
cenne uwagi na temat pierwszej wersji pracy.
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Summary
The author gives four localities of Erythromma viridulum situated in the northern
Poland at Polish-Russian borderline, outside
the up-to-date-known area of its occurrence.
E. viridulum has been in the stage of expansion towards the north in last two decades,
likewise in other countries of western and
central Europe. The changes of climate and
eutrophication of surface waters are crucial
factors of this state. Its is clear that next records of this species outside its range are
expected. The neighbourhood of the localities
given in the paper to Kaliningrad District (NW
part of Lake G³êbockie  only 2.2 km) points
out that this species might occur in its area.

Key Words. Odonata, dragonflies, Erythromma viridulum, Poland, Russia, Kalinigrad district, expansion, range.

